
Aos Bispos, Pastores, Líderes de conselhos missionários

e a cada irmão colaborador, Graça e Paz!

''Confia ao Senhor as tuas obras e teus propósitos 
serão estabelecidos.'' Pv. 16.3

Como os irmãos já sabem nós estamos servindo ao Senhor na cidade de Badajoz, uma 

cidade que faz fronteira com Portugal e onde o convívio entre espanhóis e portugueses é 

constante, alguns membros da nossa igreja são cidadãos portugueses e vivem do outro lado da 

fronteira nas cidades de Campo Maior e Elvas. Diante desta realidade e também da não 

existência de nenhuma igreja evangélica na cidade de Campo Maior é que nós após 

apreciarmos uma oportunidade que surgiu, e então chegamos à conclusão de que estava na 

hora de abrirmos uma frente missionária nesta cidade. Os meses de abril e maio foram 

intensos na oração, na captação de recursos e no trabalho para que agora no dia 18 de junho 

pudéssemos então inaugurar a frente missionária em Campo Maior. 
Também no mês de maio �vemos a feira do livro onde juntamente com os pastores da 

cidade �vemos a oportunidade de levar a Palavra do Senhor, ainda que de uma maneira 
discreta pudemos lançar sementes. Em um ambiente aonde muitos foram buscar livros de 
história, de ficção, de romance, de bruxaria, nós oferecemos livros que tratavam da mensagem 
da cruz. Estamos pintando a igreja, fazendo alguns ajustes na salinha das crianças, buscando 
dinamizar nosso GCEU, fortalecendo os departamentos, e acima de tudo orando para que Deus 
venha nos dar estratégias agora no verão para realizarmos ações evangelís�cas com o 
propósito de alcançarmos espanhóis para Jesus. Nos anos anteriores a igreja local distribuiu 
garrafas de água com um adesivo escrito o seguinte: NO + SED, ou seja, dizendo que quem 
beber daquela água voltará a ter sede, mas quem beber da água da vida será saciado para a 
vida eterna. Orem para que Deus nos abra a porta da palavra e vidas se rendam ao Senhor. Um 
forte abraço a todos e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Bendiciones hermanos!
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Luciana e Bernardo

 Queremos agradecer aos irmãos que tem colaborado conosco através da oração e da oferta mensal. 
Que Deus vos recompense abundantemente e os faça prosperar em todos os vossos caminhos.

  E-mail: pr.francispacheco@hotmail.com  |         + 34 600 534 770

IGLESIA

ALVOS DE ORAÇÃO:

1.  Consolidar a IMW na Espanha;
2.  Fortalecer a liderança local;
3.  C o n s e g u i r  u m a  a r r e c a d a ç ã o 

suficiente para cobrir os gastos 
mensais;

4. Capacitação de Deus para o Diácono 
Irineu conduzir a Congregação em 
Campo Maior;

5. Sabedoria para desenvolvimento de 
estratégias de evangelização dos 
espanhois;

6.  Separar e preparar novos obreiros;
7.  Fortalecimento e expansão dos 

nossos GCEU´s.

Congregação Campo Maior Inauguração da Congregação


